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الصوفية في إيران
حضورها وعالقتها
بالتشيع والتصوف
ّ
الشيعي
محمد حسن فالحية

متهيد:
البد ملن يحاول معرفة الهوية الدينية للإيرانيني
التو�صل �إىل حقيقة مفادها� :أنّ الت�صوف والت�شيع هما الركيزتان
الرئي�سيتان اللتان ت�شكالن هذه الهوية؛ امل�ؤلفة من �أبعاد مرتامية
ت�شكل مبادئ الرتاث والثقافة وال�سيا�سة يف �إيران ،وتهيمن هيمنة
وا�سعة على احلياة االجتماعية والفردية للإيرانيني فالت�شيع
هو املذهب الر�سمي للبالد فيما الت�صوف هو املذهب �شبه الر�سمي
للجمهورية.

كاتب وباحث �إيراين ،مقيم يف �أمريكا.
2

المسبــار

يحالف نسح دمحم

�ساهم الفر�س ب�شكل ملحوظ يف تنمية الت�صوف وح�صتهم يف ن�شر الت�شيع ال
ميكن نكرانها ،في�صف هرنی كوربن ( ،)Henry Corbinالباحث الفرن�سي يف
جمال الت�صوف العالقة بني الإيرانيني والت�صوف قائ ًال« :يبدو �أنّ لكل �إيراين جينات
�صوفية يف دمه» .من هنا ي�أخذ الت�صوف والت�شيع بالبعد الإيراين حيز ًا كبري ًا من
االهتمام لدى الباحثني الذين ينوون درا�سة عالقة الت�صوف بالت�شيع.
�إنّ �إحدى �أهم �أ�صعب الأ�سئلةالإجابات التي تتطلب الإجابة تدور حول مو�ضوع
الت�صوف وعالقته بالت�شيع فهنالك الكثري من الت�سا�ؤالت التي تثريها هذه العالقة
التي كان قد طرحها الكثري من امل�ست�شرقني و�شكك معظمهم يف جذور الت�صوف التي
يرجعها البع�ض �إلى الدين الإ�سالمي و�إلى املذهب ال�شيعي حتديد ًا ،وي�ستدلون بذلك
لعدم وجود ن�صو�ص تاريخية تربط الت�صوف بالإ�سالم ،من هذا املنطلق يذهب ه�ؤالء
�إلى �أنّ الت�صوف �سبق الإ�سالم ب�سنوات عدة ،و�أرجعها العدد الآخر من املخت�صني �إلى
فرتات �سبقت الإ�سالم والت�شيع بقرون.
الذي يعيد للأذهان عالقة الت�صوف بالت�شيع هو التف�سري املتداول لدى ال�شيعة
وال�صوفيني على حد �سواء؛ وهو ب�أن للدين ظاهر ًا وباطن ًا ،فالظاهر هو املتبادل من
خالل الن�صو�ص والذي يفهمه العامة ،و�أما الباطن فهو عند �أهل العلم احلقيقي واملراد
بالعلم احلقيقي للن�ص الذي ال يفهمه وال يعلمه �إال الأئمة �أو الأولياء من هنا يرجع
الكثري من الباحثني الإ�سالميني الت�صوف �إلى الهوية الإ�سالمية ال�شيعية فمن بني
الباحثني الذين �أرجعوا هذا الربط هو الباحث الإيراين يف جمال الت�صوف والعرفان
الدكتور ح�سني ن�صر ،في�ؤكد �أنّ للت�صوف عالقة ال ميكن نكرانها بالرتاث الإ�سالمي،
رغم �أنّ تلك العالقة وا�ضحة و�ضوح ال�شم�س� ،إ ّال �أنّ هنالك نقاط غام�ضة ت�شوب هذه
العالقة ،وهناك الكثري من عالمات اال�ستفهام التي تلتف حول هذه العالقة .
ي�صف الباحث ح�سني ن�صر عالقة الت�صوف بالدين الإ�سالمي ككل ،واملذهبني
ال�سني وال�شيعي ،فيقول�« :إنّ الدين الإ�سالمي الذي ينق�سم يف هيكليته �إلى املذهب
ُّ
ال�سني واملذهب ال�شيعي منذ زمن ،ولأن هذه احلالة ت�شكل الهيكلية الأفقية للدين
ُّ
الإ�سالمي ،ف�إن هنالك حالة �أخرى ينق�سم الدين الإ�سالمي �إثرها �إلى حالة عمودية
المسبــار

3

عيّشلا فوصتلاو عيشتلاب اهتقالعو اهروضح  ناريإ يف ةيفوصلا

يف تف�سري الن�ص �إلى الباطن ،الذي ي�ستويل على التف�سريات يف املذهب ال�سني مبا
حتمل الكلمة من معنى .و�أما البعد الظاهري والباطني فيلقي بظالله على املذهب
ال�شيعي ب�شكل عام» .ولأن تطابق عقيدة الت�شيع مع معتقد الت�صوف يف ق�ضية العلم
الباطني تبدو للمتتبع يف الوهلة الأولى ك�أنهما مذهب واحد ال ف�صل بينهما من هنا
اقرتن ا�سم الت�صوف بالت�شيع(.)1
وي�شري ح�سني ن�صر �إلى �أنّ العالقة بني الت�شيع والت�صوف ال تقت�صر على
املعتقدات ،وتقدي�س �شخ�صية اخلليفة الرابع علي بن �أبي طالب كرم اهلل .وح�سب
بل هنالك الكثري من اال�شرتاكات بني الت�شيع والت�صوف �إال �أن ذلك ال يحتم علينا
اعتبار االثنني مذهبا واحدا �أو فرعا من الآخر� ،إال �أننا ميكن �أن ننظر �إلى الت�شيع
على �أنه �شريعة مثل بقية املذاهب الإ�سالمية ولكن الت�صوف طريقة ويفتقر لل�شريعة
�أو الفقه(.)2
كما ي�شري ن�صر �إلى �أن التقريب بني مراكز دينية تابعة للت�شيع والت�صوف بد�أ
يف القرن التا�سع؛ من قبل �أ�شخا�ص مثل حافظ رجب بر�سي م�ؤلف كتاب «م�شارق
الأنوار» ،وابن �أبي جمهور �صاحب كتاب «املجلي» ،وكمال الدين ح�سني بن علي امللقب
بواعظ كا�شفي ،الذي يعترب م�ؤلف ًا للكثري من الكتب حول العقائد ال�شيعية وال�صوفية
مثل «رو�ضة ال�شهداء» .كما �أننا ال ميكن انكار ال�شد واجلذب بني ابن عربي من جهة،
والت�شيع من جهة �أخرى ،وما ح�صل من دمج لأرائه والعرفان ال�شيعي كما �أن هنالك
عدد ًا كبري ًا لل�صوفيني ال�شيعة ،الذين لديهم �إ�سهامات يف هذا الإطار وهم� :سعد
الدين حمويه ،عبدالرزاق كا�شاين ،ابن تركه �سيد حيدر �آملي ،ابن �أبي جمهوری،
ومال �صدرا الذي ت�أثر كثري ًا بفكر و �آراء ابن عربي� .أ�ضف �إلى ذلك بع�ض احلركات
ال�شيعية الغالية التي ارتبط ا�سمها بالت�صوف �أمثال «احلروفيون  ،امل�شع�شعيون
وغريهم من احلركات التي ترعرعت يف بيئة �شيعية �صرفة ولعبت دور ًا ريادي ًا يف
النه�ضة ال�شيعية ال�صوفية «.
((( الدكتور ح�سني ن�صر ،عالقة الت�شيع بالت�صوف ،كتاب:

(Living Sufism) ،Nasr, Seyyed Hossein Living Sufism, London, Unwin, Paperbacks, 1980 /pp 105 89

((( امل�صدر نف�سه.
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يف �إيران اليوم هنالك ثالثة فرق خمتلفة تنتمي لل�صوفية ،الأولى مت�شكلة من
ال�صوفيني وهي �سل�سلة «نعمت اللهي» �أو «الذهبية» ،وهي فرقة قريبة للت�صوف يف
املذهب ال�سني ،لكن معتقداتها الرئي�سية �شيعية .وال�سل�سلة ال�صوفية الثانية التي
تعترب �أقل ت�شك ًال ،لكن لديها �أديرة و�صوامع كما لديها �شيوخ ووجهاء الطريقة يف
�إيران وهي تعرف با�سم عام «دروي�ش»� ،أي «�صويف» .و�أما الثالثة ،التي لي�س لديها
�شيوخ يدعون �إليها لكن �أتباعها يعرفون �أنف�سهم على �أنهم �أتباع النبي خ�ضر عليه
ال�سالم �أو الطريقة «الأوي�سية» ،كما يحبذ �أن ي�سمي ه�ؤالء �أنف�سهم بهذا اال�سم .
التصوف في إيران

اقرتن الت�صوف الإيراين يف التاريخ بالثورات ومناه�ضة احلكم ،فحتى اليوم
ُيع ّرف الرتاث الإيراين الت�صوف بـ «عيار �أو لوطي» ن�سبة ملا قام به ه�ؤالء من ثورات
وم�ساندة للمظلوم ،ومواقف مناه�ضة للحكومات .فقد �أخذ املد ال�صويف يف النمو يف
عهد ال�ساللة التيمورية ،وا�ستمر حتى عهد ال�صفوية التي �أ�س�ست للحكم ال�صويف
ال�شيعي ب�صورة ر�سمية لأول مرة يف تاريخ �إيران ال�سيا�سي ،فقد مر الت�صوف ال�شيعي
بفرتات من الثورات االجتماعية ،حيث ظهر ال�شيخ خليفة املازندراين العام  736هـ،
كما ح�صل يف ثورة ال�شيخ ح�سن اجلوري العام  743هـ ،والتي �أدت لثورة «�سربدارن»
يف خرا�سان ،وهناك ثورة ل�سادات مازندران �شمال �إيران قادها مري قوامالدين
مرع�شي ،والثورة احلروفية لل�شيخ ف�ضل اهلل حرويف �أ�سرتابادي �ضد احلكم التيموري.
كما كان للت�صوف �صفة العرفان واحلكمة ،رغم اختالف االثنني يف املنهج
والأدوات ،فقد ظهر فال�سفة كبار ربطوا بني الفكر والت�صرف ال�صويف على �أ�سا�س
النهج العرفاين من �أمثال� :شهابالدين عمر �سهروردی ،و�شيخ �سعد الدين حمويه،
و�صدر الدين قونيوی ،ومال �صدرا  ،فتعترب م�ؤلفات ه�ؤالء يف العرفان ال�صويف م�صدر ًا
وركيزة للعرفان ال�شيعي ،وقد ا�ستمر الو�ضع ال�صويف يف االزدهار حتى العهد ال�صفوي
ثم واجه االنحطاط يف الع�صر القجري.
يرى الدكتور عبد احل�سني زرين كوب الباحث وامل�ؤرخ الإيراين ،املخت�ص
بالت�صوف والت�شيع الإيراين� :أنَّ ا�سم الت�صوف ارتبط يف �إيران قبل الإ�سالم ب�سبب
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وجود �أديان قدمية قبل وبعد الإ�سالم؛ مثل «الزراد�شتية»« ،املانوية»»،املزدكية» ،وهي
نابعة من الفكر ال�صويف والعرفاين �إ�ضافة �إلى الفكر الفل�سفي ،ومن هنا باتت �إيران
بعد الإ�سالم مهد الت�صوف الذي �أ�صبح يطلق عليه الت�صوف الإ�سالمي� ،أو الت�صوف
ال�شيعي .وقد �أثرت وت�أثرت �أديان مثل «ال�صابئة» وهي تنت�شر يف الأحواز بالفكر
املانوي ذو التوجه ال�صويف ،وكذلك املجو�سية وهي فكرة عرفانية فار�سية قدمية
مرتبطة بالت�صوف تركت �أثر ًا بالغ ًا على الت�شيع الذي و�صلنا اليوم بحلته املمزوجة
بالت�صوف(.)3
عالقة التشيع بالتصوف في إيران

يعترب �سعد الدين حممد بن ح�سن حمويه اجلوينی ،املتوفی ال�سنة  650ق،
م�ؤلف كتاب «�سجنجل الأرواح» و «حمبوب الأولياء» ،وجنله �صدرالدين �إبراهيم بن
�سعد الدين ،املتوفى ال�سنة  721ق ،م�ؤلف كتاب «فرائد ال�سمطني فی ف�ضائل املرت�ضی
والبتول وال�سبطني» ،من بني �أكرث ال�شخ�صيات على مر ت�أريخ الت�صوف ال�شيعي،
الذين لعبوا دور ًا هام ًا يف �إن�شاء هذا النوع من الت�صوف الذي يو�صف بال�شيعي .ومن
بني الفرق ال�شيعية التي كانت ذات توجه �صويف �أكرث من غريها هي :الفرقة الباطنية،
والإ�سماعيلية والغوايل ال�شيعية الأخرى يف ال�شيعة الإثنى ع�شرية.
�إن حماولة الربط الوثيق بني الت�صوف والت�شيع على �أ�سا�س الت�شابه؛ في�ستند
فيه ه�ؤالء �إلى الت�شابه بني االثنني يف الإمامة والقطبية ،الع�صمة واحلفظ ،املهدوية،
زيارة الأولياء فقد طرح �أحمد �أمني يف كتابه «�ضحى الإ�سالم» فكرة املهدوية ،موظف ًا
�إياها يف خدمة الفكر ال�صويف ،كما ذهب كامل م�صطفى ال�شيبي يف كتابه «ال�صلة
بني الت�صوف والت�شيع»� ،إلى ربط الت�صوف بفكرة الع�صمة وال�شفاعة وزيارة قبور
الأولياء عند ال�شيعة(.)4
يرى معظم الباحثني يف ق�ضية العالقة بني الت�صوف والت�شيع  -ويخ�صون
بالذكر ال�شيعة الإثنى ع�شرية� -أنَّ االثنني ينبعان من �أ�صل واحد تقريب ًا ،ويهدفان
((( ت�صوف �إيراين در منظر تاريخي �آن،عبد احل�سني زرينكوب� ،ص.59
((( كامل م�صطفى ال�شيبي ،الكتاب ال�صلة بني الت�صوف والت�شيع .
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يف النهاية �إلى غاية واحدة ،وي�شرتكان يف عامة العقائد والطقو�س التي ينتحلها كل
منهما ،لكن الباحث الإيراين �سعيد نفي�سي يرى خالف ذلك يف كتابه «منبع الت�صوف
يف �إيران» بالفار�سية (�سرج�شمه ت�صوف در �إيران)(.)5
لقد ا�شار الباحث املذكور �إلى �أنّ املعتقدات البوذية ،التي دخلت �إيران قبل
الإ�سالم ،امتزجت باملعتقد ال�صويف بعد دخول الإ�سالم �إلى �إيران ،فكانت ال�شعوبية
احلركة املناه�ضة لفتح الإ�سالم لإيران ،وهي حركة �صوفية يقودها الفر�س ،فظهرت
هذه احلركة مت�أثرة بالنهج الفكري للت�صوف ،وهي حتت ت�أثري الفكر البوذي فكان
رواد الت�صوف �آنذاك جماعة تعرف بـ»�صاحب الزجن»� ،أتباع علي بن حممد� ،إذ يرى
الباحث �أنّ هذا النمط من التفكري قد دخل الفكر ال�صويف زمن احلكم ال�سا�ساين يف
العراق ،و�شبه اجلزيرة العربية ب�صورة جمموعة من الزهاد والن�ساك .و�أما بالن�سبة
ملرحلة ما بعد الإ�سالم فقد قام ه�ؤالء بت�شييد �صوامع ودير لهم يف تلك البالد،
ومار�سوا �سلوك ًا ينطوي على ترك الدنيا والزهد ،وقد �أطلق عليهم �صفة املت�صوفة
منذ ذلك الوقت .لكن لل�صوفية الإيرانية لونها اخلا�ص .فكانت القيم الفار�سية
حتكم هذا النوع من الت�صوف على خالف الت�صوف العربي ،الذي كان يهيمن عليه
النهج اليوناين (الأفالطونيون اجلدد �أي البلوتون وحتى الإ�سرائيليات) .فمن هنا
نق�سم الت�صوف �إلى ثالثة مناهج وهي :ت�صوف العراق واجلزيرة العربية
يجب �أن ّ
(يتبع هذا النهج تعاليم الن�صارى الن�سطوريني واليعقوبيني وال�صابئة) ،والت�صوف
الإيراين (يت�أثر بتعاليم الت�صوف الهندي الزراد�شتي والبوذي) ،والت�صوف امل�صري
وال�شامي واملغرب العربي والأندل�سي(يتبع تعاليم الأفالطونيني وفال�سفة املدر�سة
الإ�سكندرانية)(.)6
�إن اهتمام بحثنا هو الت�صوف الإيراين ،الذي ميكننا �أن نطلق عليه ت�سمية
الت�صوف ال�شرقي ،ومثلما تقدم ُيع ّد من تراث البوذية القدمية مبزيج مع الدين
الإ�سالمي ،فكانت منطقة بلخ منبع الت�صوف الإيراين ،فمن رواد هذا الت�صوف
هناك� :أبو ا�سحق �إبراهيم بن �أدهم بن �سليمان بن من�صور البلخي ،املتوفى ال�سنة
((( �سعيد نفي�سي ،منبع الت�صوف يف �إيران ) ،بالفار�سية (�سرج�شمه ت�صوف در �إيران)�ص .95
((( امل�صدر نف�سه.
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� 161أو � 162أو  166هجرية ،و�أبوعلی �شقيق بن �إبراهيم البلخي ،املتوفى ال�سنة 174
هجرية ،و�أبوعبد الرحمن حامت بن عنوان الأ�صم امللقب بحامت الأ�صم املتوفى ال�سنة
 237هجرية ،والت�صوف الذي �أبدعه ه�ؤالء هو مزيج من الفكر املانوي والبوذي
بالنهج الإ�سالمي ال�شيعي.
يف حني يعتقد البع�ض خالف ما ذهب �إليه الباحث �سعيد نفي�سي ،وهو �أن
الت�صوف الإيراين يختلف كثري ًا عن الت�صوف الإ�سالمي ،ب�سبب ما يوجد من خالف
كبري يف املعتقدات والتعاليم ،التي يتبناها الأخري ،فقد جاء يف كتاب «ك�شف املحجوب»
لـ جاليل الهويجري» ،وهو من �أوائل الكتب ال�صوفية التي تعترب �أنّ الت�صوف الإيراين
يعود �إلى الفكر الفار�سي القدمي ،وي�سرد الكتاب اخل�صائ�ص التي يتمتع بها الفكر
ال�صويف الإيراين ،وهذا ما يفتقر �إليه الفكر ال�صويف الإ�سالمي ،كما ي�ؤكد �صاحب
الكتاب �أنه ميكننا التفريق بني الت�صوف الإيراين والإ�سالمي خالل ما ذكر من
خ�صائ�ص لكل من الفرقتني.
�أما كتاب «حكمة الإ�شراق» لل�سهروردي ففيه ما يظهر من خالف بني الت�صوف
ال�شيعي� ،أو ما يعرف بالت�صوف الإيراين ،والت�صوف الإ�سالمي ففي هذا الإطار
()7
ي�صف غولد �سيهر امل�ست�شرق املعروف يف كتابه «الزهد والت�صوف يف الإ�سالم»
في�شري �إلى هذا اخلالف بقوله« :يت�صف الزهد والت�صوف الإ�سالمي ب�صفات خا�صة،
حيث ال ميكن دجمها ببقية �أ�شكال الت�صوف مثل الت�صوف الإيراين  ،حيث ال ميكن
�أن نقوم بتعريف �أ�صحاب ال�صفا على �سبيل املثال على �أنها مدر�سة �إيرانية كما هو
احلال بالن�سبة ملدر�سة «ال�شيخ �أبو�سعيد» ال�صوفية الإيرانية ودجمها ببقية املدار�س
ال�صوفية فال توجد مقارنة بينهما كما ال مقارنة بني املدر�سة الإ�سالمية والإيرانية
للت�صوف وذلك ب�سبب ما لالثنني من �صفات خمتلفة».
كما �أنّ البع�ض ي�شري �إلى الفرق ال�شا�سع بني الت�صوف من جهة والعرفان من
جهة �أخرى ،وي�صر الكثري من الباحثني ال�شيعة يف �إيران ،من بينهم نفي�سي ،على
عدم وجود عالقة بني الت�صوف والعرفان ،لأن العرفان يخ�ص النواحي الفكرية،
((( غولد �سيهر» امل�ست�شرق املعروف يف كتابه «الزهد والت�صوف يف الإ�سالم»
8

المسبــار

يحالف نسح دمحم

بينما الت�صوف يخت�ص بالناحية االجتماعية ،كما �أن العرفان نظري قائم على الفكر
والك�شف الإ�شراقي� ،أما الت�صوف فعملي قائم على الت�صفية واتباع الطريقة ،وهذا ما
ال يقبله البع�ض من الباحثني.
�أما الدكتور كامل م�صطفى ال�شيبي ،وهو ي�صل من خالل �أ�سماء تطلق على
الت�صوف ب�صلتها بالت�شيع ،في�شري يف كتابه «ال�صلة بني الت�صوف والت�شيع» �إلى �أن
كلمة «�صويف» ،التي قطع الباحثون املحدثون ب�صدورها عن ال�صوف قد �صارت
كذلك .لأن ال�صوف قد عم زهاد الكوفة نف�سها حيث ظهرت هذه الكلمة �أو ًال.
وقد ا�شتق الت�صوف من ال�صوف .ور�أينا �أن لب�س ال�صوف قد نبع من بيئة الكوفة،
التي عرف مت�سكها بالت�شيع ،ومعار�ضتها ،وحربها بال�سيف �أو بالقول �أو بالقلب ملن
نكل بالأئمة العلويني .وذلك �-إذا �صح -يقطع ب�أن الت�صوف يف �أ�صوله الأولى كان
مت�ص ًال بالت�شيع» .يرى البع�ض من الباحثني ،يف جمال املذهب ال�شيعي� ،أنه نظر ًا
ملعار�ضة �أئمة ال�شيعة للت�صوف الإيراين لذلك مل يتمكن الت�صوف من التغلغل يف
الت�شيع ،وي�ستند ه�ؤالء بقولهم �إلى كالم م�أثور عن عبد اهلل الأن�صاري حيث يقول:
«من بني �ألفي �صويف تعرفت عليهم ،مل يكن من بني ه�ؤالء �سوى اثنني من �أتباع
املذهب الراف�ضي (ال�شيعي)» .لكن بعد جميء احلكومة ال�صفوية يف �إيران قام
ال�صفويون -وهم ي�ؤمنون باملذهب ال�صويف للعمل على تركيز دولتهم -برتكيز على
الت�شيع والت�صوف يف الوق نف�سه .قال يف هذا الإطار امل�ؤرخ الإيراين عبد احل�سني
زرين كوب � :أ ّنه قد «عمل احلكم ال�صفوي على تركيز حكمه من خالل اال�ستناد على
الت�شيع ،و�إبقاء الت�صوف الركيزة الثانية يف حكمهم ،وذلك عرب حكمهم الثوري الذي
امتزج بالت�شيع من ناحية ،وبال�صوف من ناحية �أخرى �أثناء فرتة حكمهم كلها ،وبعد
تو�سع احلكم ال�صفوي (حكموا البالد من � 1501إلى  1722ميالدية) نحو �أقاليم
جماورة وما تاله من انت�شار للمذهب ال�شيعي جراء ذلك التو�سع يف مناطق جماورة
دخلت الفرق ال�صوفية يف املذهب ال�شيعي ،و�أعلنت ت�شيعها رغم مواقف �شاه عبا�س
املناه�ضة للت�صوف ،والتي عمل على �إ�ضعاف الت�صوف وتعزيز الت�شيع لكن الت�صوف
بقى ركيزة من ركائز احلكم ال�شيعي يف �إيران(. )8
((( كوب عبداحل�سني.الت�صوف يف �إيران ،انت�شارات �أمري كبري.الطبعة اخلام�سة � 1369ص .230
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على رغم مما قيل عن عالقة الت�شيع بالت�صوف �إال �أن العديد من الباحثني،
الذين ي�صرون على براءة الت�شيع من الت�صوف ،يلقون اللوم يف ما ح�صل على بع�ض
الفرق الغالية من ال�شيعة ،والتي حت�سب على هذا املذهب ،والتي كان قد �أ�س�سها
�أ�شخا�ص قد �أدخلوا الت�صوف �إلى البالد عرب الهند من بينهم ح�سني بن من�صور
احلالج ،و�أنه م�ؤ�س�س �إحدى الفرق ال�صوفية� ،أو بابا يادغار وهو �أحد رموز فرقة «�أهل
احلق».
هنالك العديد من الت�أثريات ال�صوفية على الت�شيع قبل جميء ال�صفويني؛
فكان ل�شيوخ الطريقة ال�صفوية يف عهد احلكام املغول وما تالهم من ممالك مثل
الإيلخانية والفرتة التيمورية.
يرى الباحث يف الفرق ال�صوفية يو�سف متويل ،يف جملة «الأبحاث ال�صوفية
وال�شيعية»� ،أنّ احلكم ال�صفوي يف �إيران يعترب الأول من نوعه الذي �أ�س�س حكومة
توفق بني املذهب ال�شيعي وال�صويف؛ فقد كان العن�صران يلعبان دور ًا هام ًا يف خمتلف
الأ�صعدة الع�سكرية واالقت�صادية والعقائدية ،فالت�شيع االيدولوجيا الرئي�سية يف
احلكم ال�صفوي .هذا الأمر �أحدث تغيريا جذريا يف املجتمع الإيراين �آنذاك ،حيث
دخل علماء �شيعة من جبل عامل بلبنان �إيران ،لينظروا للحكم اجلديد يف �إيران.
�أما ب�ش�أن البعد الثاين يف احلكم� ،أال وهو البعد ال�صويف ،الذي يعترب الركيزة الثانية
لل�سالطني ال�صفويني يف احلكم ،فللت�صوف دور هام يف احلياة ال�صفوية لأن احلكام
ال�صفويني كانوا �صوفيني قبل �أن ي�صبحوا م�ؤدجلني بالعقيدة ال�شيعية رغم �أن احلكم
ال�صفوي مل يكن على وترية واحدة يف التعامل مع الت�صوف لكن ال ميكننا جتاهل دوره
يف �أبعاد احلكم ال�صفوي (.)9
ـ(9) Study on shiism and Sufism places in safavids policy
الكاتب :يو�سف متويل حقيقي العدد 11جملة �أبحاث تاريخية ت�صدر بالإجنليزية.
ملخ�ص البحث:

Safavids were the first Iran's government (kingdom) who could made an Importand and useful
combination between shi ism and safism and setup thir government an it. These two important
elements had a determining role in different political issues such as, military, economic, religious
and in all their government aspects shiism as the most important thought of safavids government
made wide changes in Iran sociely. Although safavids kings religious behaviors with shiism and the
scholars weren’t the same ,like dismiss . of fagraup of Iranian shiit scholars and Invitation of scholars
jibah Amel in lebonan JiB ALAMEL scholers tried toset up the Ideas of shiit government in Iran. But
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بعد زوال احلكم ال�صفوي يف �إيران ازدهر الفكر ال�صويف �أثناء احلكم
القجاريني ،الذين حكموا �إيران حوايل مائتي عام ( 1924-1779م) فقد ظهرت
العديد من الفرق ال�صوفية التي هي �أ�سا�س ًا ممزوجة باملذهب ال�شيعي ،يف هذه
الفرتة حتديد ًا ،فمن �أهم الفرق ال�صوفية التي ن�شطت يف هذه الفرتة هي« :نعمت
اللهي غونابادي� ،صفي علي�شاهي ،مون�س علي�شاهي ،منورعلي�شاهي ،كوثر علي�شاهي،
�أوي�سية و غريها من الفرق ال�صوفية التي تعترب مزيج ًا بني الفكر ال�صويف القدمي
والفكر الإ�سالمي كما �أحيى البع�ض من ال�صوفيني فرق ًا كانت مندثرة مثل :الـ
«خاك�سارية ،ذهبية و القادريه « .و ظهرت فرق جديدة وهي عرفت فيما بعد على �أنها
�أديان لكنها يف الواقع طوائف �صوفية ممزوجة باملذهب ال�شيعي من �أمثال الـ «البابية
و البهائية(.)10
يف تلك احلقبة ظهرت يف �إقليم الأحواز حركة تدعى «امل�شع�شعية» ،ت�أ�س�ست
على يد حممد بن فالح ( 866هـ) ،كان فالح يف بداية املطاف ذو توجهات �صوفية
ممزوجة بالفكر ال�شيعي الغايل ،وبعد فرتة متكن من ت�سيي�س حركته من خالل
ت�أ�سي�س دولة امل�شع�شعية التي حكمت �إقليم الأحواز ،وجنوب العراق لفرتة من الزمن
لكنها �أ�سقطت على يد م�ؤ�س�س ال�صفوية �شاه �إ�سماعيل ال�صفوي»(.)11
ي�شري الدكتور ﺣﺎج ﻧﻮرﻋﻠﻲ تابنده ،وهو من رموز ال�سل�سلة الغونابادية ب�إيران،
يف الوقت الراهن ،يف كتاب له حتت عنوان «الت�شيع والت�صوف والعرفان» �إلى �أنّ
soon they understonded that the main point in their invidatian was to firm the polidical life of shi
it kings.
Though they never stoped trying to gain control over palidical power and they could gain power
during some weals safavid kings.
The net wery important element in safavid king power after shi ism was Sufism. Befor safavids use shi
ism for their political aims they were sufi. And after that they tried to gain material power through
Sufism thoughts and it got faster whe timur (goorlcani) sat free a group of ttoman (osmanlis) slaves
to khoeh ali. Safavid sufies whom absolutely obeyed their masters were the most important weapon
for safavids in gaining power. Although some times after safavid dynasty sat up, the ill_use of some
suflism radical thought caused tensions between safavid kings and sufids. To solve and decrease
these ten sions safavid rulers decreased their connections with masters and that in long term causes
the weakness of sufids and consguently caused the weakness of safavids

( ((1ها�شم معروف احل�سني ،الت�صوف والت�شیع� ،آ�ستان قد�س ر�ضوی ،الطبعة الثانية �ص .113
(89-487 ((1؛ �شو�شرتی396-395/2 ،؛ کسروی51-15 ،؛ مزائوی)71-67 ،
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هنالك الكثري من اخل�صو�صية لل�شيعة والعرفان والت�صوف ،يفرق ما بينها ويجعل
لكل طريقته اخلا�صة بالنظر للحياة والأحكام ،فالت�صوف والت�شيع والعرفان لهما
م�سالك متعددة ال ينبغي علينا دجمها ببع�ض».
وعلى الرغم من ذلك ي�ؤكد الباحثون �أنّ العرفان الإ�سالمي يطلق عليه عرفان ًا
عندما يتناول ال�ش�ؤون الثقافية والنظرية للم�سائل احلياتية؛ وعندما يتطرق لل�ش�ؤون
االجتماعية يطلق عليه ت�صوف ًا ،والعرفان والت�صوف لي�سا ُ�ش َع ًبا من الدين الإ�سالمي
بل يتمتعان با�ستقاللية عنه ،ح�سبما ي�شري له الباحثون ِوكالهما موجود عند كل
الطوائف واملذاهب الإ�سالمية .ويرى العارفون ب�أن هنالك ت�شابها بني الت�صوف
والت�شيع ال ميكن نكرانه ،يرى الكاتب وجه �شبه كبري بني م�ؤلفات ال�شيعة واملت�صوفة
ويذكر مناذج كثرية ملثل هذه الت�شابهات بني ال�شيعة وال�صوفية(.)12
جنح الفكر االثنى ع�شري املعا�صر يف �إعادة تر�سيم ال�صفوية الأولى ،وذلك
عرب ن�سخة معدلة من الت�شيع والت�صوف لتمرير م�شروعهم �إلى �أكرب نطاق يف العامل
الإ�سالمي ،فريى الدكتور علي �شريعتي يف كتاب «الإن�سان والإ�سالم»� :أنّ «ك َّون
ال�صفويون خليط ًا كيماوي ًا واحد ًا من ثالث خملوطات �أو ثالثة عنا�صر خا�صة،
والعنا�صر الثالثة هي :ال�سلطنة والقومية والت�صوف ،ركبوها بع�ضها مع بع�ض
وخلطوها ،و�أ�سدلوا عليها �ستار ًا با�سم الت�شيع» .رغم �أن ال�صفويني لي�سوا بفر�س فهم
من �أ�صول كردية اختاروا الرتكية ومن ثم الفار�سية كلغة ر�سمية حلكومتهم ومل يكونوا
يف البداية �شيعة بل حتولوا �إلى ال�شيعة ولكنهم �صوفيون بامتياز(.)13
وقد �شهدت �إيران يف ال�سنوات الأخرية �إقبا ًال وا�سع ًا على الت�صوف والعرفان،
ويف الوقت نف�سه �ضاعفت احلكومة الإيرانية مواجهتها للحركة ال�صوفية ،فريى
اخلرباء الدينيني يف �إيران �أنّ يف الت�صوف موا�صفات دفعت الإيرانيني للإقبال
عليه مما �أثار حفيظة ال�سلطات الإيرانية؛ وجعلت حتاربه ال ل�سبب ديني بل لأ�سباب
�سيا�سية بحتة ،فهنالك عدة �أ�سباب وراء انت�شار هذه الظاهرة ،فريى الباحث الديني
( ((1الت�شابه بني الت�صوف و الت�شيع عند العرفا ـ الدكتور �شهرام بازوكي
( ((1الدكتور علي �شريعتي يف كتاب «الإن�سان والإ�سالم»�ص. 120
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يف جامعة مفيد يف قم حممد تقی فا�ضل ميبد يف حديث له مع «بي بي �سي فار�سي»:
�أنّ �أتباع ال�صوفية يف �إيران وحتديد ًا دراوي�ش غونابادي هم �شيعة ،وال يختلفون �سوى
بالفروع مع املذهب ال�شيعي.
وحول الإقبال الكبري نحو الت�صوف يف �إيران يرى �أحد رموز الدراوي�ش
الغونابادية يف �إيران �سيد م�صطفی �آزماي�ش� :أنّ ذلك يعود �إلى عدم رغبة �شديدة من
قبل الإيرانيني حيال الإ�سالم ال�سيا�سي ،الذي يحكم �إيران طيلة العقود املن�صرمة،
وما للت�صوف من قدرة معنوية جذابة قادرة على جذب الكثري من �أتباع ال�شيعة نحوها.
ويرى الباحث الإيراين يف الق�ضايا الدينية حم�سن كديور� :أنّ �سبب الإقبال ال�شديد
نحو الت�صوف يف �إيران يعود �أ�سا�س ًا �إلى قمع ال�سلطات املفرط للحركات ال�سيا�سية.
من هنا وب�سبب ما للت�صوف والعرفان من ح�ضور قدمي بني الإيرانيني ،فقد ا�ستطاع
�أن يجذب �إليه الكثريين الذين �أحبطتهم ال�سيا�سات الإيرانية احلالية.
ويف �إطار عالقة الت�شيع بالت�صوف يقول ابن خلدون يف مقدمته« :جل جناب
احلق �أن يكون �شرعه لكل وارد� ،أو يطلع عليه �إال الواحد بعد الواحد» .وهكذا كالم ال
تقوم عليه حجة عقلية وال دليل �شرعي ،و�إمنا هو نوع من �أنواع اخلطابة ،وهو بعينه
ما يقوله الراف�ضة يف توارث الأئمة عندهم .فانظر كيف �سرقت طباع ه�ؤالء القوم
هذا الر�أي من الراف�ضة ودانوا به ،ثم قالوا برتتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب،
كما قال ال�شيعة يف النقباء ،حتى �إنهم ملا �أ�سندوا لبا�س خرقة الت�صوف ليجلوه �أ�ص ًال
لطريقتهم ونحلتهم رفعوه �إلى علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ،وهو من هذا املعنى
�أي�ض ًا ،و�إال فعلي ر�ضي اهلل عنه ،مل يخت�ص بني ال�صحابة بنحلة وال طريقة يف لبا�س
وال رجال ،بل كان �أبو بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما �أزهد النا�س بعد ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ،و�أكرثهم عبادة ومل يخت�ص �أحد منهم يف الدين ب�شيء ي�ؤثر عنه على
اخل�صو�ص بل كان ال�صحابة كلهم �أ�سوة يف الدين والزهد واملجاهدة  ...و�سموه قطب ًا
ملدار املعرفة عليه وجعلوا الأبدال كالنقباء مبالغة يف الت�شبيه .فت�أمل ذلك .ي�شهد
بذلك كالم ه�ؤالء املت�صوفة يف �أمر الفاطمي وما �شحنوا به كتبهم يف ذلك مما لي�س
ل�سلف املت�صوفة فيه كالم بنفي �أو �إثبات و�إمنا م�أخوذ من كالم ال�شيعة والراف�ضة
المسبــار
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ومذاهبهم يف كتبهم واهلل يهدي �إلى احلق»(.)14
الفرق الصوفية الشيعية في إيران

هنالك فرق �صوفية عديدة لها عالقة قريبة بالت�شيع ،ويرى البع�ض �أن
املذاهب ال�صوفية تخت�ص بالعامل الإ�سالمي ،فال يوجد �صويف غري م�سلم مطلق ًا،
لكن الت�صوف �أي�ض ًا ال يخ�ص مذهب �إ�سالمي دون �سواه ،فهنالك �صويف �شيعي
و�صويف �سني ،فح�سبما يذكر الباحثون ف�إنّ عدد ال�صوفيني يف العامل يبلغ  450مليون
ن�سمة ومنهم  370مليون �صويف �سني و 20مليون �صويف �شيعي .الفرق ال�شيعية التي
تو�صف بالت�صوف ال�شيعي هي :النوربخ�شية (�أتباع �سيد حممد نوربخ�ش)� ،شاه نعمت
اللهية ،نعمت اهلل ويل وهي من �أكرب الفروع ال�شيعية املت�صوفة يف �إيران ،وتن�شعب من
الت�صوف الغونابادي ال�شيعي والذهبية وغريها .هنالك عالقات قريبة بني الت�صوف
والت�سنن ،من هنا يتهم النظام ال�شيعي يف �إيران معظم الفرق املت�صوفة بالت�سنن،
ويحاكم قادتها ،ومينع ن�شاطها ب�سبب مبدئها الفكري القائل بف�صل الدين عن
ال�سيا�سة ،ولديها مواقف مناوئة لفكرة ويل الفقيه ،واحلكم احلايل يف �إيران .وهذه
قائمة ب�أ�سماء الفرق ال�صوفية ال�شيعة يف �إيران:
 .1نعمت اللهي �سلطان علي�شاهي(گنابادي).
 .2نعمت اللهي �صفي علي�شاهي
 .3نعمت اللهي مون�س علي�شاهي(نوربخ�شية)
 .4نعمت اللهي كوثر علي�شاهي
 .5نعمت اللهي منور علي�شاهي
. 6نعمت اللهي نور علي�شاهي
( ((1مقدمة ابن خلدون �ص .877-875
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 .7ذهبية احمدية
 .8ذهبية كربوية
 .9ذهبية �سديرية
 .10ذهبية مهدوية
 .11خاك�سارية نورايي
 .12خاك�سارية عجم
 .13خاك�سارية مع�صوم علي�شاهي
 .14خاك�سارية جاليل
� .15أوي�سية
 .16كميلية
 .17ج�شتية
 .18مهدوية جمنامية
.19ن�صريية(علي �إلهي –�أهل حق)
.20الإ�سماعيلية(الباطنية)
.21الكيهانية
لكن هناك فرق بني �أتباع املذاهب ال�صوفية ور�ؤيتها لبع�ضها بع�ض ًا ،لأنّ لكل
فرقة �صوفية �شيعية مبد�أ (الزيدية ،والكي�سانية والغالية وال�صباحية والنا�صرية و
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الإمامية اثني ع�شرية) وهي فرق مت�صوفة �شيعية تنت�شر يف �إيران ،وت�ؤمن مببادئ
ور�ؤى �سيا�سية وعقائدية خمتلفة عن بع�ضها الآخر ،ولديها طقو�س دينية خمتلفة ،لكن
ال�سنة وهم الإمامية املغالون والغالة
معظم املت�صوفني غري املغالني ،الذين يكفرون ُّ
ال�سنة وبع�ض الفرق املت�صوفة ،التي تت�سامح مع
من الزيدية ،يت�صادمون فكري ًا مع ُّ
ال�سنة وبقية الطوائف الإ�سالمية ،فهناك تقارب بني ه�ؤالء املنتمني للفرق ال�صوفية
بتعدد م�شاربها.
ويف فرتات متالحقة ت�شعب البع�ض من الفرق ال�صوفية ،فقد ظهرت من
الطريقة «النعمت اللهية» ( 834ق) عدد من الطرق ال�صوفية �أمثال« :النوربخ�شية و
الكربوية واحلروفية»حيث كان البع�ض من الباحثني يعترب الفرقة على �أنها من الفرق
ال�شيعية مبا للكلمة من معنى(� .)15إ�ضافة �إلى الطريقة الكربوية ،وميولها ال�شيعية،
ظهرت فرق �صوفية �أخرى لديها التوجه ال�شيعي نف�سه .ومن بني هذه الفرق فرقة
«�سربداران» ،وهم �أتباع ال�شيخ خليفة (726ق) ،وح�سن جوري ( 743ق) ،فقد بد�أت
هذه االنتفا�ضات اجلماهريية 738ق1337 /م ،والثورية املركزة و�أحدثت حكومات
حملية يف خرا�سان دامت خم�سني عام ًا(.)16
وتنت�شر الفرق املت�صوفة يف جميع �أنحاء �إيران من كرد�ستان �إلى م�شهد وطهران
وبروجريد وكرمان�شاه؛ ولديها �أتباع ون�شاطات كثرية ودير و»خانقاه» ،وم�ؤ�س�سات يف
خمتلف �أنحاء �إيران والعامل ،رغم �أنّ البع�ض من الفرق التي ال تَدين بالوالء للنظام
ال�شيعي الإيراين بع�ض االحتكاكات ،وال ي�سمح لها بالن�شاط العلني �إال �أنها ارت�أت �أن
تعمل ب�شكل �سري.
فقد امتزج الت�صوف �أو العرفان بجميع �أنواع احلياة العامة يف �إيران ،وللعرفان
ح�ضور يف الفن واملو�سيقى وال�شعر والأفالم وامل�سرح والكتب والأ�شكال امل�ستوحاة يف
العمران والبناء؛ هي جميعها تنتمي للعرفان ف�إن جميع مناحي احلياة خا�ضعة ب�شكل
�أو ب�آخر للت�صوف والعرفان يف �إيران؛ مما يدفع املرء للت�صور يف �أول وهلة عند درا�سة
( ((1راجع  :فرزام 607-587؛ پازوكى .463-457
( ((1الرجوع  :عبدالرزاق  ،154-144مريخواند  ،1007-994پرتو�شف�سکی .)5-31
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الت�صوف يف �إيران �أن الت�صوف والعرفان بالفعل هو الذي يحكم هذا البلد منذ
قدمي الزمن..ن�أتي هنا ببحث كربيات املت�صوفة ال�شيعية يف �إيران وهي :وامل�شع�شعية
وال�صفوية ملا لهما من �أثر بليغ على ت�أ�سي�س الت�صوف ال�شيعي يف �إيران.
المشعشعية

يقوم م�ؤلف كتاب «تاريخ الغياثى» ،وهو عبداهلل بن فتح اهلل البغدادى امللقب
بـغياث ،ب�سرد �سرية حياة حممد بن فالح امل�شع�شعي (العام 901للهجرة ) ،وهو
م�ؤ�س�س امل�شع�شعية ،وهي حكومة �شيعية ذات �صبغة �صوفية ،ميتد نفوذها من الأحواز
جنوب غرب �إيران �إلى املناطق اجلنوبية من العراق ،وهناك الكثري من النهج الفكري
مل�ؤ�س�س امل�شع�شعية يف كتابه «كالم املهدي» ،فال�شك �أنّ هذا الكتاب يظهر الرابط
الفكري بني امل�ؤ�س�س الأول للحركة ،والذي يعتقد �أنه من غالة ال�شيعية ،والفكر
ال�صويف ال�شيعي يف �إيران ،فينظر �صاحب الكتاب ،كما ال�شيعة الغالة وال�صوفيني
يف �إيران� ،إلى اخلليفة الرابع علي بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه على �أنه اخلليفة
الأحق للنبي ،و�أن ال�سنة ال يدخلون اجلنة ب�سبب رف�ضهم للوالية والإمامة( .)17ويعترب
حممد بن فالح نف�سه �أنه املهدي واملقتدى ومظهر الكرامات ،وهي ر�ؤى �شيعية غالية
تتطابق مع الفكر ال�صويف (علي اللهي  -الن�صريي) املوجود باملنطقة ال�شمالية
للأحواز(كرمان�شاه) ،مما يعني دمج ال�شيعة بال�صوفية حدث لأول مرة يف احلكومة
امل�شع�شعية قبل حدوث ذلك عند ال�صفوية(.)18
�إنّ الظروف التي ظهرت فيها احلركة امل�شع�شعية ت�شبه �إلى حد كبري الظروف
التي �أن�شئت فيها احلركة ال�صوفية النوربخ�شية؛ فقد كان م�ؤ�س�سها حممد بن
فالح �شيعي ًا ،وي�ؤمن ب�أنّ الك�شف �أخربه على �أنه من �آل البيت ،و�أنه املهدي املنتظر،
وكان معا�صر ًا لنور بخ�ش ،كرث �أتباعه ب�سبب مهديته ون�سبه (امل َّدعى) ،وخوارقه
(الت�شع�شع) ،وكان �أكرث �أتباعه يف الأ�صل من ال�سنة ،الذين حتولوا �إلى �شيعة �إتباعا
(� ((1سيد حممد بن فالح ،ورق 70ب كالم املهدي.
(� ((1إحدى �أهم الأبحاث حول احلكومة امل�شع�شعية قام بها »:جا�سم ح�سن �شرب» وهي 1 :ـ تاريخ امل�شع�شعيني و تراجم �أعالمهم :النجف,
/1965م2 .ـ م�ؤ�س�س الدولة امل�شع�شعية و �أعقابه فى عرب�ستان و خارجها ,النجف/1972 ,م .يتناول �سرب البع�ض من معتقدات امل�شع�شعيني
التي جاءت يف كتاب امل�ؤ�س�س حممد بن فالح يف كتابه ((كالم املهدي)) نق ًال عن «�أحمد ك�سروى تربيزي»
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ل�شيخهم ،حتى ا�ستطاع �أن ي�ؤ�س�س بهم دولة يف الأحواز ،عا�صمتها(احلويزة) ،عرفت
بالدولة امل�شع�شعية يف القرن التا�سع للهجرة.
يقول امل�ؤرخون :دخلت حركة امل�شع�شعية يف حروب حتت ت�أثري قوة �شيخهم
املغناطي�سية(الت�شع�شع) ،فلم يكونوا ي�شعرون مبا حولهم ،بل كانوا يقدمون على خو�ض
املعارك يف حال من الذهول والغيبة عن احل�س وهذا املعتقد تر�سخ لدى امل�شع�شعيني
من خالل الت�أثري ال�صويف عليهم عرب جماورتهم اجلغرافية للفرق ال�صوفية الأخرى.
وقد ت�أ�س�ست حركة امل�شع�شعني على �أ�سا�س الت�صوف ال�شيعي ،حتى و�صف
حممد بن فالح ب�أنه كان جامع ًا بني املعقول واملنقول ،و�صوفي ًا �صاحب ريا�ضة
ومكا�شفة وت�صوف ،و�أنه انتقل من الت�صوف �إلى الت�شيع ،ف�شكله ب�أ�شكال �شيعية،
ولقد كان �شيعي ًا قبل ت�صوفه .ت�شيع على يد �أ�ستاذه و�أبي زوجته ال�شيخ �أحمد
بن فهد احللي ،وقد تخا�صما يف ما بعد .وذهب حممد بن فالح �إلى القبائل التي
كانت ت�سكن قرب وا�سط جنوب العراق ،و�أفتى ابن فهد بقتله ،و�أر�سل ر�سو ًال
�إلى �أمري القبائل التي كان ابن فالح بينها ،يطلب �إليه القب�ض عليه ،فلم ينقذ
ابن فالح �إال ق�سمه ب�أنه �سني �صويف ،وب�أن ابن فهد و�أتباعه �شيعة ومن �أعدائه.
�إن هذه احلادثة تظهر �أن الت�شيع يف جنوب العراق والغرب الأو�سط من �إيران كان
حتى ذلك الوقت قليال ،وكانت الأكرثية ال�ساحقة من ال�سنة .بعد هذه احلادثة انتقل
ابن فالح �إلى الأحواز ،وهناك �أ�س�س طريقته ال�صوفية و�ش َّيع �أتباعه ،ثم �أعلن مهديته
(840هـ) ،وجمع �أموا ًال كثرية من قطع الطرق على احلجاج وغريهم ،ثم �أعلن نف�سه
ملك ًا ،وبقيت مملكته حتى اجتاحها ال�صفويون يف عهد ال�شاه �إ�سماعيل ال�صفوي
م�ؤ�س�س احلكومة ال�صفوية يف �إيران.
الصفوية

قام ال�شيخ �صفي الدين الأردبيلي (1334-1252م) بت�أ�سي�س طريقته ال�صوفية
يف �أردبيل� ،شمال غرب �إيران (�أذربيجان) العام 1300م .حيث �أ�صبحت يف ما بعد
�أردبيل عا�صمة دينية ثم �سيا�سية للحكومة ال�صفوية ،وقد حتول �أبناء هذه الطائفة،
منذ منت�صف القرن الـخام�س ع�شر �إلى املذهب ال�شيعي .وقد ا�ستطاعت احلكومة
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ال�صفوية ،يف ما بعد� ،إن�شاء تنظيم �سيا�سي وتكوين وحدات خا�صة من اجلي�ش  ،الذي
ُعرف بالقزل با�ش �أو �أ�صحاب القبعات احلمراء ن�سبة �إلى التاج �أو العمامة احلمراء
التي يرتديها �أتباع الطريقة ال�صفوية؛ وهم دراوي�ش �صفويون ،وتربط العمامة باثني
ع�شرة لفة تلميحا للأئمة الإثنى ع�شر لدى ال�شيعة.
بد�أت الدعوة ال�صفوية ذات التوجه ال�شيعي االثني ع�شري يف مطلع القرن
ال�ساد�س ع�شر امليالدي ،واتخذت ال�صوفية كمنهج عملي ،بينما ال�شيعة مذهبها
العقائدي ،وذلك ملواجهة احلكم العثماين ال�سني ،العدو اللدود لل�صفويني يف احلدود
الغربية بهدف توظيف الت�صوف للتمدد يف العامل ال�سني ملا للت�صوف من ح�ضور يف
الو�سط ال�سني؛ واعتربه ال�سالطني ال�صفويني ج�سر ًا لهم للو�صول �إلى العامل الآخر.
فريى البع�ض من امل�ؤرخني �أن الزعماء ال�صفويني كانوا يف الأ�صل �سكان ديار بكر،
وهم على الت�صوف ومل يكونوا على ال�شيعة من �شيء ،حتى هاجروا �إلى �أذربيجان
�شمال غرب �إيران و�أ�س�سوا لهم «خانقاه» ،و�أعلنوا ت�شيعهم بعد االحتكاك بالعراق
وامل�شع�شعيني وهم غوايل ال�شيعة ،واختاروا ال�شيعة الغالية لأهداف �سيا�سية يف
احلكم ،وفر�ضوها بالقوة على جميع ال�شعوب التي ت�سكن مناطق جند �إيران ،حيث
كانت �آنذاك يحكمها املذهب ال�سني.
ويعترب حمداهلل م�ستوفی يف كتابه «ملخ�ص التاريخ «� ،أن م�ؤ�س�س ال�صفوية
�شيخ �صفی الدين مل يكن يف البداية �شيعي ًا ،بل كان �سني ًا �شافعي ًا رغم ما ي�شاع حول
مذهبه ،لكنه يعترب امل�ؤ�س�س الأول للدمج بني الت�شيع والت�صوف(.)19
كان �سكان �إيران يتبعون املذهب ال�سني ال�شافعي واحلنفي ،حتى متكن
ال�صفويون ،الذين كانوا يف البداية �شافعني ،من �إرغام الإيرانيني على تغيري مذهبهم
�إلى املذهب ال�شيعي ،وا�ستطاع جي�ش �إ�سماعيل الأول وهو م�ؤ�س�س احلكومة ال�صفوية
االنت�شار يف املناطق الو�سطى العام  1504ثم �سيطر على جنوب غرب �إيران الأحوازبعد
هزمية امل�شع�شعيني .فقد ت�أ�س�ست �ساللة ال�صفويني يف البداية على قاعدتني :الأولى
( ((1تاريخ جزيده� ،ص .Gozideh History 92
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املذهب ال�شيعي ،والثانية العرق الفار�سي ،رغم �أنّ ال�صفويني الأوائل مل يكونوا يف
ر�سا ،بل كانوا �صوفيني و�أكرادا(.)20
البداية ال �شيعة وال ُف ً
فهناك عدة �أ�سباب وراء حتويل �إيران �إلى دولة �شيعية ،حتويل �إيران ال�صفوية
�إلى �شيعية لتكون خمتلفة عن الدولة العثمانية ال�سنية ،ذات القوة الع�سكرية القوية،
التي حتدها يف احلدود الغربية .وهي :وجود �صراع طويل مع الإمرباطورية العثمانية،
وخو�ضها حروب عديدة ال�صفويني ،مما جعل �إ�سماعيل الأول �أكرث �إ�صرارا على
خلق هوية خمتلفة وخ�شيتهم من تكوين طابور خام�س من ال�سنة ،الذين �سيتبعون
العثمانيني وكذلك رغبة الغرب وامل�سيحيني حتديد ًا ،و�أعداء الإمرباطورية العثمانية
يف �إ�سقاط الأخرية من خالل التحالف مع ال�صفويني والت�آمر معهم لإ�سقاطها.
فكل معامل احلكم ال�صفوي من اجلي�ش (قزلبا�ش �أ�صحاب القبعات احلمراء
وهم �صوفيون) ،وت�أ�سي�س �صوامع �صوفية يقام فيها جمال�س العزاء للأئمة ال�شيعية،
وهي مزيج بني الفكر ال�صويف وال�شيعي الغايل بالن�سبة لأهل البيت ،وتركيز معامل
الدولة ال�صفوية من منطلق القومية (الفار�سية-الرتكية الأذرية) ،والدولة الع�صرية
على �أ�سا�س الأ�صول ال�شاهن�شاهية الإيرانية ،ومزجها باملعتقد ال�صويف يف تقدي�س
ال�شاه وو�صفه ب�أو�صاف دينية �صوفية مثل «ال�صويف الكبري» ،و»خليفة اخللفاء».
لكن بعد فرتة من حتول ال�صفوية �إلى كيان �سيا�سي ،ودب اخلالف بني الت�صوف
وال�صفوية ،وحدثت نزاعات كبرية ت�سببت يف اعتقال امل�شايخ ال�صوفية ،و�إعدام
عدد منهم .ويعود ذلك �أ�سا�س ًا �إلى النزاع على املُلك ،ولكن رغم ذلك ظل ال�صفويون
يحتفظون باملذهب ال�شيعي الإثنى ع�شري ذي الطبعة ال�صوفية على �أنه مذهب الدولة
الر�سمي.
نعي �أن الت�صوف ال�سيا�سي مل يبد�أ بال�صفويني ،بل كانت هناك
يجب �أن َ
حركات �سبقتهم يف حكم �إيران بنزعة �صوفية مثل «�سربداران» و»مرع�شيان» يف
(20) R.M. Savory. Ebn Bazzaz. Encyclopedia Iranica، Encyclopaedia Iranica. R. N. Frye. Peoples of
Iran. ، RUDI MATTHEE, «GEORGIANS IN THE SAFAVID ADMINISTRATION» in Encyclopedia
Iranica ، Anthony Bryer. «Greeks and Türkmens: The Pontic Exception», Dumbarton Oaks Papers,
Vol. 1975 ,29, Appendix II - Genealogy of the Muslim Marriages of the Princesses of Trebizond.
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مناطق خمتلفة من �إيران.
و أخيرًا  ...المفارقة بين التشيع والتصوف

على الرغم ما �أ�شري �إليه من روابط بني الت�شيع والت�صوف ،وتوثيقها مب�ستندات
�إال �أنَّ هنالك الكثري من املفارقات التي حتتم علينا عدم الربط الكلي بني الت�صوف
والت�شيع ،ورغم �أنّ الأئمة الإثنى ع�شر لدى ال�شيعة هم الأئمة �أنف�سهم ،الذين يحتفي
بذكرهم ال�صوفيون� ،إال �أن ال�شيعة هم �أكرث الطوائف الإ�سالمية التي رف�ضت ب�شكل
قاطع الت�صوف يف كتبها( .)21وتوجد الكثري من الأحاديث لدى ال�شيعة ت�شري �إلى رف�ض
�أئمتهم لكل ما هو �صويف( ،)22والعك�س �أي�ض ًا �صحيح لدى ال�صوفيني( ،)23هنالك عدد
كبري من الأ�سماء التي وردت يف الكتب ال�شيعية ،وهي تتهجم على الت�صوف و�أعمالهم
وطقو�سهم مثل ابن بابويه (املتوفى ال�سنة  )381يف كتاب االعتقادات (�صفحة )121
م�شري ًا �إلى �أنهم ُغالة وي�ستبيحون احلرام.
ويف كتاب «الرد على �أ�صحاب احلالج» مل�ؤلفه جنا�شي (� 2ص ) 330ي�شري
الفقيه ال�شيعي حممد بن ح�سن الطو�سي (املتوفى  ،)460و�أي�ض ًا يف كتابه «الغيبة»
(�ص� )247-246إلى �أن احلالج كان من املدعني الكاذبني بخالفة الإمام ال�شيعي
الثاين ع�شر ،وهو بحكمهم غاب الغيبة الكربى منذ �صغره ،كما �أنّ �أبا من�صور �أحمد
بن علي الطرب�سي يف كتاب «االحتجاج» (ج � 2ص  ،)474وخواجه ن�صري الدين
الطو�سي (متوفى  )672يف كتاب «قواعد العقائد» (�ص  22و35ـ ،)36ينفي عقائد
ال�صوفيني حول ق�ضايا «االحتاد واحللول� ،إ�سقاط التكليف ،ال�سماع والرق�ص .ويعترب
�أحد الكتب القدمية لدى ال�شيعة ،وهو»تب�صرة العوام فی معرفة مقاالت الأنام»(علم
الهدی� ،ص  )134على �أنّ الت�صوف يعود للمذهب ال�سني ولي�س ال�شيعي.
وهناك الكثري من امل�ؤلفات ،التي تتحدث عن ال�صوفية وعالقتها بالت�شيع(،)24
(� ((2سيد حيدر �آملی� ،ص .128
( ((2الرجوع لـ الکلينی � 6ص 449ـ450؛ حممد باقر جمل�سی ،1403 ،ج � ،5ص 318؛ عبا�س قمي ،ج � ،2ص.58 - 57
( ((2مع�صوم علي �شاه� 1ص .212
;(24) Mehdi Amin Razavi, Suhrawardi and the school of illumination , Richmond, Eng. 1997
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يف حني يرى الباحث فالح بن �إ�سماعيل بن �أحمد يف كتابه «العالقة بني الت�شيع
والت�صوف»� :أن الت�شيع والت�صوف مل يكن لهما �أي وجود يف زمن النبي � -صلى اهلل
عليه و�سلم  -و�أنهما مما �أُحدث وطر�أ على الإ�سالم ،فالت�شيع ن�ش�أ حتت �ستار حمبة
�أهل البيت ،والت�صوف ن�ش�أ على �أيدي �أنا�س من ال�شيعة اند�سوا يف �صفوف الزهاد
والعباد وال�صاحلني؛ لتحقيق �أهدافهم ،فالت�شيع والت�صوف قد ا�شرتكا يف الت�سرت
والتظاهر والعمل حتت مظالت �أ�صول دينية �شرعية.
وي�ضيف ب�أنّ الت�شيع والت�صوف ي�شرتكان يف كثري من املناهج التعليمية والطرق
الرتبوية املتبعة يف تربية �أفرادهم ,فقد اعتمد كل فريق منهم على الدعاوى ،وجعلوا
ون�صو�صا ي�ستدلون بها على �أنها وقائع تاريخية .كما ا�شرتك ال�شيعة
منها �أدلة
ً
وال�صوفية جمي ًعا يف الأخذ مببد�أ التقية يف دينهم ،ذلك املبد�أ الذي وجدوا فيه
امللج�أ واملنجا جلميع ف�ضائحهم وقبائحهم ،واملنقذ لهم مما يقعون فيه من �أخطاء
وتناق�ضات .وا�شرتكا يف موقفهم اخلبيث من كتاب اهلل تعالى ،ومن �سنة ر�سول اهلل -
�صلى اهلل عليه و�سلم  -فحاربوا �أهل احلق ,وو�صفوهم ب�أقبح الأو�صاف(.)25
�إن الوالية هي املحور الذي قد ين�شب حوله اخلالف �أو االتفاق بني الت�شيع
والت�صوف؛ ولأن الت�شيع يعترب الوالية على �أنها �شيعية ،ال تنتمي لأي تيار غري ال�شيعة،
فمن �آمن بالوالية يعترب �شيعي ًا ومن رف�ضها فقد خرج من حتت العباءة ال�شيعية.
من هنا �أ�صبح حديث الوالية لدى ال�شيعة وال�صوفيني ي�أخذ ج ّل اهتمامات الباحثني،
يوحد �أو يفرق بينهما .لكن وب�سبب �أن ال�شيعة تعترب الوالية من
على �أنه ميكن �أن ِّ
اخت�صا�صها ،وهي تعود بها �إلى علي بن �أبي طالب و�أوالده ،ومن بعده ويل الفقيه
وحقه يف اخلالفة للر�سول ،هي النقطة الأخرية التي �أن�ش�أت فكرة الوالية لدى ال�شيعة.
غري �أن الوالية لدى �أقطاب الت�صوف تختلف عند ال�شيعة ،رغم اتفاقهما على �أن
الوالية الأولى لعلي بن �أبي طالب دون غريه� ،إال �أن ذلك ال يعني �أن تذهب الوالية
الأخرية لدى الت�صوف لـ «لويل الفقيه» ال�شيعي ،بل تعود للقطب ال�صويف.
Nasrollah Pourjavady, «Opposition to Sufism in Twelver Schiism» in Islamic mysticism contested:
thirteen centuries of controversies and polemics , ed. Frederick de Jong and Bernd Radtke, Leiden:
Brill, 1999

( ((2رجع :فالح بن �إ�سماعيل بن �أحمد « كتاب ـ «العالقة بني الت�شيع والت�صوف
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من هنا ي�شتد اخلالف ال�شا�سع بني الت�شيع ال�سيا�سي احلاكم يف �إيران وبني
الت�صوف الذي ال ي�ؤمن بوالية الفقيه؛ وهذا االتهام كلف الت�صوف الكثري من املواجهة
مع النظام ال�شيعي احلاكم يف �إيران ،رغم �أنه نظام قد ف�سر والية الفقيه ب�صورته
الـ «�صفوية» ،وهي مزيج بني الت�شيع والت�صوف ال�صفوي ،فقد عار�ضت ال�صوفية
مبد�أ الت�شيع ال�صويف الإيراين احلاكم مبعظم تياراتها� ،إال �أولئك ال�صوفيون القالئل
الذين ارت�أوا االنقياد للت�شيع ال�صويف الإيراين احلايل حتت عنوان «العرفان ال�شيعي»،
وق�ضية اخلالف على الوالية من �ش�أنه �أن ي�ضع نقطة فارقة بني الت�شيع والت�صوف يف
تف�سريهما للوالية ،واحلكم رغم التقارب الكبري بينهما على الكثري من النقاط �إال �أن
الت�شيع كمذهب يبقى متحدي ًا الطريقة ال�صوفية التي �أعطته ال�شرعية ال�سيا�سية يف
احلكم زمن ال�صفويني ونظام والية الفقيه احلايل.
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